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Como aplicar a SELIC – EC 113 

 

 A Emenda Constitucional nº 113/2021 previu: 

 

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, 

independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de 

remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, 

haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa 

referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado 

mensalmente. 

 

 Isso significa que a SELIC para a ser o único fator a incidir sobre as condenações que 

envolvam a Fazenda Pública, não incidindo mais correção monetária ou juros. Mas, como aplicar 

esse dispositivo? Primeiramente, é preciso levar em conta que se trata de uma regra de direito 

material, que não retroage, nem mesmo por ter sido aprovada por meio de Emenda 

Constitucional, já que é cláusula pétrea a proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e 

à coisa julgada. 

 Dito isso, quando você estiver diante de uma condenação que envolva a Fazenda Pública, 

você deve se atentar ao seguinte: 

 

a) Há incidência concomitante de juros e correção monetária? Se a resposta for negativa 

(ex.: a correção monetária incide desde a data do prejuízo e os juros incidem desde a 

citação), você não usará a SELIC durante o período em que incide só correção 

monetária ou só juros, pois a SELIC é índice composto e não pode ser utilizada nessas 

situações. Isso vale inclusive para vencimentos posteriores à EC 113/2021. Nessa 

hipótese, enquanto não houver incidência conjunta, aplique correção monetária pelo 

IPCA-E ou, se for o caso de incidência apenas de juros, aplique-os com base no índice 

oficial de remuneração da caderneta de poupança (exceto se for o caso de dívidas 
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tributárias ou que tenham juros específicos determinados pela legislação, como nas 

desapropriações). 

 

Exemplo: 

- Indenização por danos morais em responsabilidade extracontratual, com evento 

danoso em janeiro de 2000 e sentença em julho de 2022: “Sobre o valor da 

indenização, incidirão juros nos mesmos índices de remuneração da caderneta de 

poupança desde o evento danoso até a data desta sentença, a partir da qual 

incidirá exclusivamente a SELIC, até a data do efetivo pagamento”. 

 

b) Se houver incidência conjunta de correção monetária e juros, você observará o 

seguinte: 1) períodos anteriores à EC 113, incidem as regras antigas (IPCA-E + juros da 

poupança ou conforme lei especial); 2) períodos posteriores à EC 113, incide somente 

a SELIC. 

 

Exemplos: 

- Indenização por danos materiais em responsabilidade extracontratual, com 

evento danoso em janeiro de 2000 e sentença em julho de 2022: “Sobre o valor 

da indenização, incidirão correção monetária pelo IPCA-E e juros com base no 

índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data do prejuízo do 

autor, até a data de entrada em vigor da EC 113/2021, a partir da qual incidirá tão 

somente a SELIC, até a data do efetivo pagamento”. 

- Indenização por danos materiais em responsabilidade contratual, com evento 

danoso em janeiro de 2000, citação em agosto de 2021 e sentença em julho de 

2022: “Sobre o valor da indenização, incidirá correção monetária pelo IPCA-E 

desde a data do efetivo prejuízo, bem como juros com base no índice de 

remuneração da caderneta de poupança, desde a citação. A partir da entrada em 

vigor da EC 113/2021, ambos serão substituídos pela SELIC, que passará a ser o 

único fator de correção monetária e juros, até a data do efetivo pagamento”. 

- Pensão por morte, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual, com 

evento danoso em janeiro de 2000 e sentença em julho de 2022: “Sobre o valor 

da pensão, incidirão correção monetária pelo IPCA-E e juros com base no índice 
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de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que cada parcela se 

tornou devida, até a data de entrada em vigor da EC 113/2021, a partir da qual 

incidirá tão somente a SELIC, até a data do efetivo pagamento”. 

 

 Em caso de dúvidas, estou à disposição de vocês nos nossos fóruns de discussão ou pelo 

“Fale com o professor”, que continua ativo na maioria dos cursos, mesmo aqueles já encerrados. 

 

Alexandre Henry 

Professor do JusTutor e Juiz Federal 

 


